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การเงินส่วนบุคคล การเงินส่วนบุคคล 
( ( Personal Finance )Personal Finance )

การเงินส่วนบุคคล การเงินส่วนบุคคล ( ( Personal Finance )Personal Finance )

ศึกษาและปฎิบัติเกี�ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้ จักหาเงิน
ออมเงินและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

“การที�คนเราจะประสบความสําเร็จ และมีฐานการเงินที� มั� นคงได้ ไม่
เพียงแต่ต้องมีความขยัน อดทน ซื�อสัตย์ และขวนขวายหาความรู้
ตลอดเวลาเท่านั�น แต่ยังต้องฉลาดหา ฉลาดออม และฉลาดใช้อีก
ด้วย”

ทําไมต้องวางแผนการเงิน

1.คนอายุ
ยืนขึ�น

2.โครงสร้าง
สงัคม

เปลี�ยนไป

3.ค่า
ครองชีพ

ใน
อนาคต
จะสูงขึ�น

มาก

4.
สวสัดิกา
รของรฐั

ไม่
เพียงพอ

แน่

5.ผลิตภณัฑ์
ทางการเงินมี

ความ
ซับซ้อนมาก

ขึ�น

6.สามารถ
เกษียณอายุ

ได้เร็วขึ�น

7.ช่วยรองรบั
ความเสี�ยง
ของชีวิต

ได้มากขึ�น
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การวางแผนการเงิน ( Financial Planning) หมายถงึ กระบวนการ
วางแผนเพื�อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงนิของแต่ละบุคคล   อาจจะ
เรยีกอกีชื�อหนึ�งว่า  Personal Finance

ทําไมต้องวางแผนการเงิน
"ลองหลับตานึกภาพดูว่า ถ้าวันนี�คุณต้องออกจากงานเป็นเวลา 6 

เดือน คุณจะอยู่กันอย่างไร
       แต่หลังเกษียณอายุ คุณต้องอยู่โดยไม่มีรายได้ใหม่เข้ามาถึง 240 
เดือน หรือ 20 ปี ถึงตอนนั�น คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร”

การเงินส่วนบุคคล การเงินส่วนบุคคล ( ( Personal Finance )Personal Finance )

1. การกําหนดเป้าหมายในชีวิต
2. แหล่งที�มาของรายได้
3. การออมเงิน
4.การวางแผนรายรับ รายจ่าย
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สาํหรับหลักในการกาํหนดเป้าหมายที�ดี หรือ SMART มีรายละเอียดดังต่อไปนี�

SMART

S: 
Specific 

M: 
Measurable 

A: 
Accountable 

R: 
Realistic 

T: 
Time Bound 

1. S: Specific เป็นสิ�งที�เราต้องการ 
และมีคุณค่าอย่างชัดเจน
2. M: Measurable ต้องสามารถระบุ 
และวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน 
3. A: Accountable ต้องมีความมุ่งมั�น 
และลงมือปฎิบัติจริง
4. R: Realistic สมเหตุสมผล และเป็น
สิ�งที�มีโอกาสเป็นไปได้ 
5. T: Time Bound มีระยะเวลาเป็น
กรอบกาํหนดที�ต้องทาํให้สําเร็จ
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สาํหรับหลักในการกาํหนดเป้าหมายที�ดี หรือ SMART มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
1. S: Specific เป็นสิ�งที�เราต้องการ และมีคุณค่าอย่างชัดเจน เช่น ต้องการมีเงินไว้ใช้เที�ยว
รอบโลก เมื�อยามเกษียณอายุ
2. M: Measurable ต้องสามารถระบุ และวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน เช่น สามารถไปเที�ยว
รอบโลกได้แน่ หากมีเงินเก็บออมเพียงพอเมื�อยามเกษียณอายุ
3. A: Accountable ต้องมีความมุ่งมั�น และลงมือปฎิบัติจริง เช่น หากต้องการไปเที�ยวรอบ
โลกเมื�อยามเกษียณอายุ ก็ต้องเริ�มลงมือมุ่งมั�นเก็บออมตั�งแต่ช่วงที�ยังหนุ่มสาว
4. R: Realistic สมเหตุสมผล และเป็นสิ�งที�มีโอกาสเป็นไปได้ เช่น หากเก็บออมตั�งแต่
ช่วงที�ยงัหนุ่มสาวอย่างต่อเนื�อง ก็ย่อมสามารถไปเที�ยวรอบโลกได้เมื�อยามเกษียณอายุ
5. T: Time Bound มีระยะเวลาเป็นกรอบกาํหนดที�ต้องทาํให้สําเร็จ เช่น ต้องเก็บเงิน
ตั�งแต่ช่วงที�ยงัหนุ่มสาว ไปเรื�อยๆ จนถึงช่วงที�เกษียณอายุ จึงจะมีเงินไปเที�ยวรอบโลกได้

1. เป้าหมายด้านการศึกษา
2. เป้าหมายด้านสังคม
3. เปาหมายด้านอาชีพการงาน
4. เป้าหมายด้านการเงิน
5. เป้าหมายด้านครอบครัว
6. เป้าหมายด้านสุขภาพ
7. เป้าหมายด้านสันทนาการ

จดัลาํดบัความสําคญัของเป้าหมายทั�งหมดจากมากไปหาน้อย 
และพิจารณาดูว่าเป็น เป้าหมายระยะสั�นหรือระยะยาว
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มีผู้กล่าวไว้ว่า 
“การตั�งเป้าหมาย เป็นสิ�งที�ดีเยี�ยม แต่การตั�งเป้าหมายในสิ�งที�เป็นไปไม่ได้นั�น 
กลับเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ เท่านั�น” 

ยกตวัอย่างเช่น หากเราต้องการเป็นคนรวย แต่ไม่เคยคิดถึงวิธีการที�จะหาเงิน
หาทองมาได้ เป้าหมายเช่นนี�กค็งเป็นได้แต่เพียงความฝัน หรือเรื�องสมมุติ
เท่านั�น 

จัดทํา

การกาํหนดเป้าหมายในชีวิต โดยพิจารณาดูว่าเป็น เป้าหมายระยะสั�นหรือ
ระยะยาว และมีปัจจัยใดบ้างที�จะทาํให้ เป้าหมายที�วางไว้ประสบ
ความสําเร็จได้

ส่งวนั……………………..

• เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น
1. รายได้ที�เกิดจากการประกอบอาชีพหลัก หรืองานประจํา

• เช่น รับจ้างทําสวนในวันหยุด รับพิมพ์รายงาน รับจ้างดูแลคนชรา หรือเด็กเล็ก เปิดท้ายขายสินค้ามือสอง
2. รายได้ที�เกิดจากการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจํา

• ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการผลิต การค้าปลีก การค้าส่ง การขายตรง หรือการให้บริการ เช่น กาํไรที�เกิด
จากการขายสินค้า หรือบริการ ค่านายหน้า เป็นต้น

3. รายได้ที�เกิดจากการมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ

• เช่น เงินปันผล ดอกเบี� ยรับ ค่าเช่า กําไรที�ได้จากการซื�อขาย เป็นต้น
4. รายได้ที�เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ใดๆ

• เช่น การถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล การถูกสลากออมสิน เป็นต้น
5. รายได้จากการมีลาภลอย หรือการเสี�ยงโชคใดๆ

• ได้รับมาโดยไมห่วังผลตอบแทน เช่น มรดก ครอบครัว ได้เปล่า
6. รายได้จากเสน่ห์หา
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1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 
CASH FLOW

3. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 

CAPITAL 
GAIN

4. รายรับ
อื�นๆ รายรับ

1. รายรับจากแรงงาน
(เอาเวลา+แรงกาย+มันสมองของเราแลกเงิน)
2. รายรับจากทรัพย์สินแบบ Cash Flow
(หมายถึงรับจากทรัพย์สินที�สร้างกระแสเงินสดให้เราได้เรื�อยๆ ในอตัราที�เท่าๆกัน เช่น ดอกเบี�ย ค่าเช่า
บา้น เงินปันผล ฯลฯ)
3. รายรับจากทรัพย์สินแบบ Capital Gain
(หมายถึงรับจากทรัพย์สินที�สร้างมูลค่าเพิ�มให้เราได้ อาจไม่เท่ากันแล้วแต่ความเสี�ยงที�เกิดขึ�น เช่น ทองคํา 
กองทุนรวม หุ้น ฯลฯ)
4. รายรับจากทางอื�นๆ   (เช่น ถูกหวย ไดม้รดก พ่อ-แม่ให้เงิน ฯลฯ )

1 เงินได้จากแรงงาน หรือตาํแหน่งงาน 
2 ดอกเบี�ยเงินให้กูย้มื 
3 ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
4 โบนัส 
5 เงินปันผลประกนัชีวิต 
6 ดอกเบี�ยพนัธบตัร 
7 ส่วนต่างซื�อขายทองคาํ อญัมณี 
8 เงินปันผลจากการลงทุนธุรกจิ 
9 ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย ์

10 ดอกเบี�ยเงินฝาก 
11 ขายอสังหาริมทรัพย ์ได้กาํไร
12 ซื�อหุ้นราคาแพง ขายแล้วขาดทุน

1. รายจ่ายจําเป็น
(เป็นรายจ่ายที�ทุกคนจําเป็นต้องใช้ ไมส่ามารถหลีกเลี�ยงได้ในชีวิตประจําวัน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่านํ �า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. รายจ่ายฟุ่มเฟือย
(เป็นรายจ่ายที�ไม่จําเป็นในการดํารงชีวิต แต่บางครั �งเราอาจต้องใช้บ้าง เพื�อความ
สบายกาย สบายใจบ้าง เช่น เสื �อผ้า เครื�องแต่งกาย สิ�งบันเทิงต่างๆ ฯลฯ)
3. รายจ่ายเพื�อการลงทุน
(เป็นรายจ่ายสําหรับวันข้างหน้า แล้วแต่ความชอบ และความถนัดของแต่ละคน เช่น 
ทองคํา หุน้ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ)
4. รายจ่ายจากทางอื�นๆ   (เป็นรายจ่ายที�นอกเหนือจากที�กล่าวมาข้างต้น)

1. รายจ่าย
จาํเป็น

2.  รายจ่าย
ฟุ่ มเฟือย

3. รายจ่าย
เพื�อการ
ลงทุน

4. รายจ่าย
อื�นๆ รายจ่าย
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1 ค่าอาหาร เครื�องดื�ม
2 ค่าเดินทาง นํ�ามนัยานพาหนะ
3 ค่าเช่าที�อยู่อาศยั
4 ซื�อทองคาํรูปพรรณ - ทองคาํแท่ง
5 ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์
6 ค่าเสื�อผ้า เครื�องแต่งกาย
7 สุขภาพ อาหารเสริม รักษาโรค
8 ซื�ออสังหาริมทรัพยเ์กบ็ไว้
9 ซื�อบ้านเพื�ออยู่อาศยั

10 บนัเทิง และสันทนาการ
11 ฝากธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน
12 ซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 
CASH FLOW

3. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 

CAPITAL GAIN
รายรับ

1. รายจ่าย
จาํเป็น

2.  รายจ่าย
ฟุ่ มเฟือย

3. รายจ่ายเพื�อการ
ลงทุน รายจ่าย

การออมเงิน (Saving) 

หมายถึง การที�เรายอมเสียสละเงินในส่วนที�สามารถนําไปใช้จ่ายได้ทันทีใน
เวลานี�  และเลือกที�จะนําเงินไปเกบ็ไว้ใช้ในอนาคตแทน โดยแบ่งเงินบางส่วน
จากรายได้ในการประกอบอาชีพ เพื�อเกบ็สะสมไว้ใช้จ่ายเมื�อยามเกษียณอายุ 
หรือเมื�อยามเกดิเหตุฉุกเฉินขึ�น
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หากเราต้องการที�จะออมเงินให้ได้มากๆ ไม่เพียงแต่เราต้องรู้จักประหยัด หรือใช้จ่ายให้
น้อยลง แต่ยงัต้องรู้จักกบัวิธีหารายได้ให้มากขึ�น โดยสามารถแสดงเป็นสมการได้ดังนี�

กรณีที� 1 หารายได้เพิ�มขึ�น รายได้ - รายจ่าย = เงินออม 
หรือพูดอีกนัยหนึ�งก็คือ เราต้องหาเงินให้ได้มากกว่าที�เราใช้จ่ายอยู่เดิม จึงจะมีเงินออมเพิ�มขึ�น 

กรณีที� 2 ประหยดัค่าใช้จ่าย รายได้ - รายจ่าย = เงินออม
หรือพูดอีกนัยหนึ�งก็คือ เราต้องใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่าที�เราหามาได้ จึงจะมีเงินออมเพิ�มขึ�น 

ทว่าการปฏิบัติตามสมการง่ายๆ ข้างต้นกลับกลายเป็นเรื�องที�ยากเย็นเสียเหลือเกิน 
เนื�องจากเรามักจะมีรายจ่ายต่างๆ เกิดขึ�นตลอดเวลา จนในที�สุด ก็ทาํให้ออมเงินไม่ได้สักที 
ทีนี� หากเราลองกลับสมการดูเสียใหม่ ดังนี�  

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที�สูงกว่า โดยเมื�อมีรายได้เกิดขึ�น ก็ให้กันเงินส่วนหนึ� ง
ออกมาเป็นเงินออมก่อน ส่วนที�เหลือจึงเป็นเงินสําหรับการใช้จ่ายอื�นๆ ของเรา 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ�งก็คือ ให้ถือว่าเงินออมเป็นเสมือนค่าใช้จ่ายตัวหนึ� งที�เราต้องจ่าย
ให้แก่ตนเอง

ยกตวัอย่างเช่น 

หากมีรายได ้10,000 บาทต่อเดือน กอ็าจจะหักไว้สัก 10% ของรายได้
หรือ 1,000 บาทต่อเดือน สําหรับเกบ็ไวเ้ป็นเงินออม เรียกไดว่้าเป็น 

“การออมแบบลบออก” 
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ตัวอย่าง
เงินออมจํานวน 1,000 บาท ที�อตัราดอกเบี�ย 10% ต่อปี 
โดยคิดอตัราดอกเบี�ยแบบทบต้น การที�เงินออมจํานวนนี�จะเพิ�มขึ�นเป็น 1 เท่าตวั 
หรือ 2,000 บาทนั�น ต้องใช้เวลาเท่าใด

ระยะเวลาที�เงินออมจะเพิ�มขึ�นหนึ�งเท่าตัว   =     72   / อัตราดอกเบี�ย
    = 72 / 10
    =      7.2 ปี

ระยะเวลาที�เงินออมจะเพิ�มขึ�นหนึ�งเท่าตัว   =     72   / อัตราดอกเบี�ย
    = 72 / 10
    =      7.2 ปี
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1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 
CASH FLOW

3. รายรับจาก
สินทรัพยแ์บบ 

CAPITAL GAIN
รายรับ

1. รายจ่าย
จาํเป็น

2.  รายจ่าย
ฟุ่ มเฟือย

3. รายจ่ายเพื�อการ
ลงทุน รายจ่าย

ส่งวันอาทิตยที์� 4 มิถุนายน 2554

อัตราส่วนความอยู่รอด [SURVIVAL RATIO] = รายรับทั�งหมด 
รายจ่าย [จําเป็น+ฟุ่มเฟือย]

กรณีที�ตํ�ากว่า 100% แสดงให้เห็นว่าการใช้เงินเดือนนี� ผิดปกติ ควรพิจารณาการใช้จ่ายเงิน

อัตราส่วนความมั�งคั�ง [WEALTH RATIO] = รายรับ [CASH FLOW] 
รายจ่ายทั�งหมด

ผูที้�มากกว่า 100% นั�น สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทาํงาน ประสบผลสําเร็จระดับ
หนึ�งแล้ว
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การวางแผนทางการเงิน

การวางแผนการเงินที�ดี เป็นเป้าหมายในการดําเนินชีวิตหรือ เข็ม
ทิศสู่ความสําเร็จ คนที�จะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องอาศัย
หลายปัจจยัประกอบกนั แต่ต้องยอมรับว่า การวางแผนเรื� อง
เงินๆ ทองๆ เป็นส่วนหนึ� งที�จะทําให้คุณกา้วไปสู่เส้นชัยของ
อิสรภาพทางการเงินได"้  ทั�งหมดนี� เป็นเหตุผลดีๆ ที�น่าจะจูงใจ
ให้คุณหันมาลงมือวางแผนการเงินกนัตั�งแต่วนันี�




